
 
РЕШЕНИЕ № 23 

28.11.2019 год. 
 

Закупуване на недвижим имот, собственост на частни лица от Община Габрово на 
основание чл. 21, ал. 4 от ЗОС (гр. Габрово, ул. Отец Паисий № 4) 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 4 и ал. 5 от ЗОС и във 

връзка с чл. 3, т. 3 и чл. 4, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 
 

 1. Да се включи в Програмата за придобиване, управление и разпореждане с 
общинска собственост през 2019 г. в Раздел III. Описание на имотите, които 
Общината има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното 
придобиване, като т. 3. ПИ с идентификатор 14218.510.198 по КККР на гр. Габрово, с 
площ 191 кв. м., с административен адрес ул. Отец Паисий № 4 – чрез покупка. 

2. Дава съгласие Община Габрово да закупи поземлен имот с идентификатор 
14218.510.198 по КККР на гр.Габрово, с площ 191кв.м. застроен с граници по КК: ПИ 
14218.510.197 ПИ 14218.510.195, ПИ 14218.510.194 и ПИ 14218.510.199, ПИ 
14218.510.200 /ул. Отец Паисий/, при цена 35 510 /тридесет и пет хиляди петстотин и 
десет/лв. от Мариана Томитова и Николай Томитов, при следните условия: 

 Мариана Томитова и Николай Томитов си запазват собствеността на 
построената в същия имот двуетажна жилищна сграда с идентификатор 
14218.510.198.1, със застроена площ 82 кв. м. заедно с правото на строеж.  

 Община Габрово поема задължението да изплати разходите за покупко-
продажбата и вписването й в Служба по вписванията – Габрово. 

 Община Габрово поема задължението да извърши плащането по сделката в 
рамките на бюджет 2019г. 

3. Задължава Кмета на Община Габрово да извърши необходимите действия по 
сделката за покупко-продажба. 

 
Приложение: Извадка от плана - скица № 584/29.08.2019 г. на Община Габрово,  
    Нотариален акт № 26, том ІІІ, дело № 1928/10.10.1994 г., Нотариален  
    акт № 68, том V, дело № 1463/14.07.1997 г., Скица № 15-825222- 
    10.09.2019 г. на СГКК - гр. Габрово, Удостоверение за наследници №  
    4941/21.11.2019 г. и Протокол от 22.11.2019 г. 

 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:              /п/ 
           /инж. К. Кунев/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:         /п/ 
         /Р. Русева/ 

 
 


